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Udskrift

af

forhandlin~sprotokollen

for

T h i s t e d a ru t s r å d s k r e d s f r e d n i n ~ s n æ v n

---000---

Aar 1938 den 8. April l!'onliddar; Kl. 9 mødte l!'ormanden for

l!'rednin",:snævnet pna Dommerkontoret o~ afsa~de i Sagen:

Kla~e fra ~anmarks Naturfrednin~sfore-

nin~ anl:!;aaende en af Godsejer Jensen, Højriis,

foreta!1;en Indher;ninr; af .Parcellen matr.No.

l~ Sallinr;sund Færr;er;aardr

saalydende

Kendelse:

Under denne Sar; har Danmarks Naturfrednint"l'sforenlna.: rettet Op-

fordrln,;; til Nævnet om Fj ernelse af en Indheo:nlnr.; orukrlnq; Matr .!'Jo•

l~ Sallin~sund l!ær~e~aard, Lødderup Sor;n, idet det a.:øres ~ældende, at

denne Indher;nin~ virker skæ~uende or.; tillir;e ~enerer den paa det

paan:ældende Areal t"I'ennemAar stedfundne frie Færdsel for Almenheden.

Ejeren af Arealet, Ij.odsejer Jensen, Højriis, har principalt

protesteret mod at Bet"l'mrint"l'entat"l'es til Føln:e, su~sidiært paastaaet

sin: tillan:t en Erstatninn: af 1500 Kr., saafrerut der paalæ~~es Fred-

nin"l' i Servitutform •

Nævnet har besir;tin:et Arealet, der udr;ør 1810 m2, heraf Vej

895 m2, o r.; som 11 r.;r;er umiddelbart øst for Vej en til SallinL'!;sund

F~ra.:eleje or; indenfor en Afstanu af 90 ru fra Strandbredden. Nævnet

..



_I
I
I

finder Indhe~in~en, der bestaar af 1.15 ro høje Pæle, forbunden ved

4 Rækker ""lat He"'nstraad. i hØj r:.rad skæmmende for det smukke. ej en-

dommeli"'e Fj ordlandAkab. Det er Nævnet bekendt, at Almenheden før

Indhe~in",:en foreto"'es i November 1937. har haft Ad~an,q; til at færdes

o~ opholde si~ paa det pna"'ældende Areal.

Nævnet fin~er derfor, at Arealet bØr fredes, saaledes at det

ikke maa bebyr;""es, beplantes eller indhec;nes, lir;esom der heller

ikke pua dette maa anbrin~es Master, Boder, Telte eller andre Ind-

retnin""er, der kan virke skælllmende.

Nævnet finder endvidere, at Almenheden som forhen bør have

Ad-;an-; til a t færdes paa det paa""~ldende Areal or; opholde si q; der.

Den foretar;ne Indhe"'nin-; vil derhos være at fjærne af Ejeren

inden 4 U~er fra denne KendeIses Forkyndelse.

Den Erstatnin"", der i Anlednin; af forannævnte Fredninq;s-

beste~nelse vil være at tillær;r;e Ejeren, vil være at fastsætte

til 400 Kr. Heraf ud reder Nykvjbin'! M. Købstads Kommune150 Kr.,

medens RestbelØbet 250 Kr. udredes af Statskassen o~ Thisted Amts-

fond, hver med Halvdelen.

T h i b e s t e m \li e s
, l

Parcellen Matr.No. 1~ Sallinr;sund Færq;e~aard, Lødderup So~n

fredes, saaledes at Arealet ikke maa beby ,,:"'es , beplantes eller
(

indhe""l1es, li"'esolll der paa dette ikke maa anbrin""es Master, Boder,

Telte eller andre Indretnin""er, der kan virke skæmmende. Der til-

lfe-",:es Almenheden Ad'"':an""t i.l at færdes 0-; opholde si~ paa Arealet.

Den foretan;ne Indhe'min~ skal være fjærnet af Ej eren, Gousej er

Jensen, Højriis, inden 4 U"'er fra denne Kendelses Forkyndelse at

ren;ne.

Erstatnin ('l'en, der tillæ,,:""es Ejeren, nævnte (}odsejer Jensen,

fastsættes til 400 Kr., heraf udreder Nykøbinq; M. Købstads Kommune

150 Kr., medens Restbeløbet 2,0 Kr. udredes af Statskassen o~

Thisted Amtsfond hver med Halvdelen.

PaatalebeI"etti ,,:et e r Fr'edninn:snævnet for Thisted Arutsraads-

kreds.

O. Be"'trup-Hanoen. M. Nørct:aard. K. Ve8terc;aard.
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